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THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH  

“MIỄN PHÍ CÙNG EXIMBANK PAYROLL PACKAGE” 

 

1. Phạm vi áp dụng: trên toàn hệ thống Eximbank. 

2. Thời gian triển khai: từ ngày 01/04/2020 đến 31/12/2020. 

3. Sản phẩm áp dụng:  

- Tài khoản tiền gửi thanh toán chi lương của khách hàng doanh nghiệp 

- Tài khoản tiền gửi thanh toán nhận lương của khách hàng cá nhân. 

4. Đối tượng được ưu đãi::  

4.1. Khách hàng doanh nghiệp thỏa điều kiện: 

 Sử dụng dịch vụ chi lương của Eximbank (lần đầu sử dụng dịch vụ hoặc không phát 

sinh trong 6 tháng gần nhất), và  

 Tối thiểu chi lương cho 10 tài khoản khách hàng cá nhân mở tại Eximbank, và 

 Đăng ký sử dụng Internet Banking gói thanh toán. 

4.2. Khách hàng cá nhân thỏa điều kiện: 

 Là cán bộ nhân viên của doanh nghiệp tại mục 4.1 và có tài khoản nhận lương tại 

Eximbank, và 

 Đăng ký sử dụng 1 trong 3 gói Combo tài khoản: Combo tài khoản thanh toán, 

Combo Năng động, Combo Sành điệu. 

5. Ưu đãi của chương trình: 

- Khách hàng thỏa điều kiện chương trình, khi giao dịch bằng tài khoản tiền gửi thanh 

toán đăng ký tham gia chương trình được ưu đãi: 

Đối tượng 

khách hàng 
Loại phí Ưu đãi 

Khách hàng 

doanh nghiệp 

chi lương 

Phí chi lương tại quầy 

Miễn phí 3 năm đầu 

(tính từ ngày chi lương đầu 

tiên) 

Phí chi lương qua Internet Banking Miễn phí 

trong suốt thời gian chi lương  

tại Eximbank 

Phí quản lý tài khoản 

Phí kiểm đếm trên Internet Banking 
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Đối tượng 

khách hàng 
Loại phí Ưu đãi 

 

 

 

Khách hàng 

cá nhân 

nhận lương 

Phí quản lý tài khoản 

 

 

 

 

 

Miễn phí  

trong suốt thời gian chi lương  

tại Eximbank 

Phí sử dụng gói Combo tài khoản 

(Combo tài khoản thanh toán, Combo Năng động, 

Combo Sành điệu) 

Phí sử dụng Online Banking 

Phí chuyển khoản trong nước trên Online 

Banking: 

- Chuyển khoản trong nước, cùng hệ thống 

Eximbank. 

- Chuyển khoản trong nước, ngoài hệ thống 

Eximbank (chuyển khoản thông thường; 

chuyển khoản nhanh qua số tài khoản, số thẻ) 

Phí kiểm đếm trên Online Banking 

Phí phát hành thẻ ATM 

Phí rút tiền ATM nội mạng tại ATM của 

Eximbank 

Phí phát hành thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng 

Phí thường niên thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng Miễn phí 1 năm đầu 

- Lưu ý: đối với giao dịch chuyển khoản trong nước trên Online Banking của khách hàng 

cá nhân:  

 Không giới hạn số giao dịch và số phí được miễn; và  

 Không áp dụng cho các trường hợp sau: chuyển khoản người nhận chịu phí, 

chuyển khoản trong hệ thống cho người nhận không có tài khoản tại Eximbank. 

6. Quy định về việc ngừng tham gia chương trình: 

- Trường hợp đóng tài khoản thanh toán VNĐ tham gia chương trình trong vòng 1 năm 

kể từ ngày mở: Eximbank thu phí đóng tài khoản theo biểu phí do Eximbank công bố 

từng thời kỳ. 

- Trường hợp khách hàng ngừng tham gia chương trình (khách hàng cá nhân ngừng nhận 

lương tại Eximbank hoặc các trường hợp khác) và vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản: thực 

hiện theo quy định do Eximbank ban hành trong từng thời kỳ liên quan đến tiền gửi 

thanh toán không kỳ hạn, dịch vụ ngân hàng điện tử, thẻ ATM, thẻ ghi nợ quốc tế, thẻ 

tín dụng quốc tế đối với khách hàng cá nhân. 

7. Quy định khác: 

- Các quy định khác theo quy định sản phẩm khách hàng tham gia và theo biểu phí do 

Eximbank công bố từng thời kỳ. 

- Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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